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1. ÚVOD 

 

1.1 ÚVODNÍ SLOVO VELITELE MP OSTROV 

 

 

Tak jako v roce 2020, tak i v roce 2021, byl hlavním tématem Covid-19 a většina 

pracovních činností nejenom naší městské policie byla a je touto nemocí ovlivněna. Nicméně 

i v roce 2021 jsme se s danými úkoly vypořádali a celý kolektiv MP Ostrov ukázal, že když je 

potřeba pomoci v těžké chvíli, jsou to lidé na pravém místě, a to nejenom strážníci, ale i řidiči 

senior expresu, asistenti či pracovníci prevence. Ti všichni opět předvedli jako již mnohokrát 

skvělou připravenost naší jednotky. Většina pracovníků již prošla kompletním očkováním, 

které jistě přispělo k tomu, že jsme nemuseli řešit personální nedostatečnost vzniklou 

v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

Postupně jsme se zabydleli v nové služebně, kde jsme doladili nezbytné detaily a 

drobné nedostatky, které byly řešeny reklamací a řádně opraveny. Naše nová služebna sklízí 

obdiv nejenom u kolegů sousedních městských policií, ale i u veřejnosti, která si pochvaluje 

jak umístění, tak i zázemí, které tato služebna nám i občanům poskytuje. Naše skupina 

prevence začala využívat preventivní místnost, která je součástí služebny, a tak jsme u nás, 

pokud to bylo možné, přivítali několik tříd školní i předškolní mládeže.  

I nadále se ukazuje, že jsme nastavili dobré podmínky pro zaměstnance, kdy poslední 

strážník odešel do starobního důchodu v roce 2018 a po tři roky se můžeme pochlubit plným 

stavem, čímž se nemůže chlubit každá městská policie. Nejenom, že jsou naši strážníci 

erudovanější a kompaktnější, ale zároveň šetříme finanční prostředky za nábor, školení, 

výcvik, vystrojení a také za odchodné, které bychom některým strážníkům museli vyplácet. 

 

 

1.2 ZŘÍZENÍ A ČINNOST MP 

 

         Zřízení Městské policie (MP) Ostrov odsouhlasilo Zastupitelstvo města Ostrova 

obecně závaznou vyhláškou Města Ostrova č. 5/1993. Vzhledem k novele zákona O obecní 

policii č. 553/1991 Sb. byla tato OZV v lednu 2010 zrušena a byla odsouhlasena nová OZV č. 

1/2010 o Městské policii, která odpovídá a je v souladu se změnami uvedeného zákona O 

obecní policii. Činnost městské policie je realizována v nepřetržitém pracovním cyklu. 

Občané se mohou na strážníky obracet na tel. čísle 777 766 074, na pevné lince 354 224 920 

nebo na tísňové lince 156. Pevné linky jsou v případě nepřítomnosti stálé služby 

přesměrovány na mobilní telefonní číslo 777 766 074.  



 

2. PERSONÁLNÍ STAV 

 

       K 01. 01. 2022 eviduje MP Ostrov: 17 strážníků, 1 administrativní pracovnici, 2 asistenty 

prevence kriminality, 2 pracovníky kamerového systému (od 01.02.2022 tři pracovníci KS), 2 

pracovníky Senior Expres, 2 pracovníky na pozici Domovník. Celkem 26 pracovníků. Od 

01.02.2022 to bude 27 pracovníků.  

V únoru 2022 rozšíří naše řady pracovník kamerového systému a budeme mít tak tři 

operátory. Vzhledem ke kvalitě a rozšíření kamerového systému je to logické řešení a tito 

operátoři již zvládli vyřešit několik událostí jak pro MP, tak i pro PČR v reálném či ve 

zpětném sledování a vyhodnocení. APK a Domovníci jsou předfinancovaným projektem, na 

který se pokusíme získat v letošním roce opět dotaci (prozatím jsou tyto dotace pozastaveny 

z důvodu neschválení státního rozpočtu na rok 2022).  

 

2.1 STRÁŽNÍCI A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI 

 

Plánovaný stav je 16 strážníků plus jeden strážník na základě veřejnoprávní smlouvy 

s obcí Stráž nad Ohří na odbavení přestupků z úsekového měření. V současné době má MP 17 

strážníků (plný stav).  

Administrativní pracovnice se zapojila i do realizace projektů a získávání finančních 

prostředků právě z těchto projektů pro rozšíření zejména preventivní činnosti u MP Ostrov. I 

díky této nové posile jsme v roce 2021 získali cca 1.500.000 Kč z různých fondů podporující 

prevenci ve městě. 

 

 

2.2 SENIOR EXPRES 

 

        I u této služby se nám podařilo udržet stávající pracovníky. V době vládních opatření 

byla tato služba rozšířena o strážníka z prevence a také o asistenta prevence kriminality. 

Jelikož se tato služba těší velké a vzrůstající oblibě u seniorů plánujeme do budoucna 

rozšíření této služby. V plánu je nákup dalšího vozidla. 

 

2.3 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 

 

        Asistent prevence kriminality je projekt, který v našem městě funguje již od roku 

2014. V roce 2021 jsme získali formou projektu podporu ve výši 948.000 Kč.  Pro rok 2022 

jsme upravili personální stav na dva pracovníky, které jsme předfinancovali z rozpočtu města 

a budeme usilovat znovu o dotaci z projektu MVČR. 

         

2.4 KAMEROVÝ SYSTÉM 

 

Náš kamerový systém se neustále modernizuje a rozšiřuje. V současné době máme 70 

kamer – aktuální rozmístění - 32 MěÚ, 14 dům kultury, 24 katastr města. I z tohoto důvodu 

dochází k posílení obsluhy MKDS. 

V roce 2021 jsme díky další investiční dotaci získali 255.000 Kč z projektu MVČR. I 

v tom letošním roce chceme podat žádost a modernizovat jeden z kamerových bodů a také na 

základě průzkumu pocitu bezpečí chceme rozšířit kamerový systém o jednu kameru v Májové 

ulici.  

 

 



 

2.5 DOMOVNÍK 

 

Na konci roku 2021 skončil tříletý projekt Domovník, kdy jsme v posledním roce na 

tři domovníky čerpali dotaci z MVČR ve výši 252.400 Kč. V následujícím roce si ponecháme 

domovníky dva a to pro objekt 1377 tzv. holobytů v ulici Jáchymovská a na objekty v ulici 

Odborů 618,619,620. Oba tito pracovníci mají uzavřenou dohodu o pracovní činnosti a i na 

tyto výdaje se pokusíme opět požádat MVČR formou projektu o případnou další podporu. 

 

 

3. TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

 

Technické vybavení se u MP stále více rozšiřuje a zkvalitňuje. I díky tomu mohou 

strážníci poskytovat službu občanům v potřebném rozsahu a kvalitě. Občané už berou jako 

samozřejmost, že v zimě nastartujeme jejich vozidlo, nebo že se dokážeme dostat do bytu 

v případě nouze. Také dokážeme poskytnout první pomoc a to vše i díky tomu, že nám vedení 

města schvaluje nákupy na obměnu a rozšíření potřebné techniky a vybavení, které je k těmto 

činnostem nezbytné. 

 

3.1 VOZIDLA 

 

MP Ostrov disponuje dvěma vozidly pro výkon MP. Jedno značky Nissan NW 200, 

které má najeto 110.000 km. Druhé vozidlo Škoda Octavia CNG má najeto 120.000 km. Obě 

vozidla jsou vybavena výstražným zařízením. Obě vozidla již dosluhují a náklady na jejich 

údržbu rostou. I z tohoto důvodu bude v roce 2022 zakoupeno nové vozidlo, které bude 

odpovídat nárokům a potřebám naší městské policie. Musí se jednat o vůz, kterým dokážeme 

vykonat eskortu osoby, ale zároveň dokážeme odvést i odchycené zvíře a při tom musíme 

dovést na místo potřebné vybavení k zákroku a zásahu a to co možná nejrychleji a nejlevněji a 

hlavně bezpečně. Těmto požadavkům by mělo odpovídat vozidlo při výběrovém řízení, na 

které máme připraveno 800.000 Kč včetně veškerého potřebného a kompletního vybavení. 

Dále disponujeme pro službu SENIOR EXPRES jedním vozidlem Renault Kangoo, které má 

najeto 50.000 km a je označeno jako vozidlo SE. V roce 2022 počítáme s rozšířením služby 

pro seniory a také s nákupem dalšího podobného vozidla pro potřeby seniorů v našem městě. 

 

 

3. 2. VÝZBROJ 

 

V roce 2021 jsme zakoupili pět nových zbraní Glock 17, a tak se jejich počet rozšířil 

na 15. V  přímém výkonu už tak má každý strážník svou osobní zbraň. Samozřejmostí je 

nákup střeliva a to dle potřeb výcviku a služby. Dále mají strážníci záznamová zařízení, LED 

svítilny, záchranářské nože, tekutou střelu TORNÁDO, teleskopické obušky, žebřík, 

záchranný pytel pro tonoucího, vybavené zdravotní brašny, které jsou na profesionální úrovni 

a v nejednom případě pomohly poskytnout první pomoc. (Strážníci i díky našemu zařízení 

AED procházejí každoročním zdravotním výcvikem.) V roce 2021 jsme nakoupili osobní 

kamery pro každého strážníka.  

Do naší výzbroje nově můžeme zařadit i ochranné pomůcky, které pro nás zajišťuje 

vedení města. Naši strážníci jsou plně vybaveni potřebným množstvím ochranných pomůcek, 

které potřebují pro výkon služby. 

 

 



3.3 VÝSTROJ 

 

            Strážníci jsou i nadále vystrojováni v nastaveném režimu dle výstrojního řádu, kdy 

dbáme hlavně na osobní potřeby každého strážníka (funkčnost a vzhled). Pro naše strážníky 

se snažíme napříč všemi dodavateli vybírat to nejkvalitnější a funkční oblečení. 

 

 

 

3.4 TECHNIKA 

 

           V loňské zprávě jsem pochvaloval uvolňování dat ze strany ministerstev. Naše 

programové vybavení již umožňuje přístup k těmto datům a tak není naše činnost tolik vázaná 

na asistenci kolegů PČR, kteří jistě ocení, že si dnes strážník dokáže veškeré potřebné údaje 

vylustrovat sám přímo na ulici. Nejenom, že to zjednodušuje a zrychluje naší práci, ale 

zejména občané ocení naši flexibilitu, kdy není nutné čekat na příjezd hlídky PČR a tím se 

zkracuje doba projednávání některých událostí v ulicích města. 

 

 

4. VÝKON SLUŽBY 

  

 Výkon služby je 24 hodin denně ve čtyřech směnách. Jednoho pracovníka máme 

určeného na administrativu přestupků a radaru a jednu pracovnici na prevenci. MP Ostrov řídí 

velitel, který má zástupce pro výkon služby. Každá směna má svého velitele, který odpovídá 

za průběh služby. 

 

5. ROZPOČET 

 

5. 1. ROZPOČET 2021 

 

V roce 2021 se nám podařilo ušetřit na některých položkách zejména díky dotačním 

titulům nemalé finanční prostředky, které budou vráceny do hospodářského výsledku, který 

činí u MP cca 700.000 Kč.  

 

 

5. 2. ROZPOČET 2022 

 

Položka pro MP Ostrov v rozpočtu města byla schválena dle požadavků. Veškeré 

plánované projekty máme předfinancované a i na mzdové prostředky se podařilo získat 

odpovídající prostředky dle možností našeho města. Budeme se snažit, tak jako každý rok, 

realizovat dotační tituly a projekty a samozřejmě řádně hospodařit s přidělenými prostředky.  

 

 

6. FYZICKÁ A PROFESNÍ PŘÍPRAVA 

 

Fyzickou a střeleckou přípravu nadále zajišťujeme sami cestou našich zkušených 

strážníků, kteří prošli těmito výcviky například již u PČR. V roce 2021 jsme plně vybavili 

místnost pro prevenci, která teď slouží nejen školákům, ale i strážníkům pro výcvik. Zvláště 

v této době se ukazuje, jak je důležité takové zázemí pro strážníky mít.  

 



7. PREVENCE KRIMINALITY 

 

  Při plném početním stavu si můžeme opět dovolit využívat jednoho strážníka na 

prevenci. V roce 2021, pokud to vládní opatření dovolila, probíhalo setkání převážně v našich 

nových prostorách a za celý rok se zde vystřídalo 26 tříd. Samozřejmostí jsou i různé projekty 

prevence kriminality, o kterých jsem psal výše, společné akce napříč celým krajem, kdy na 

území našeho kraje stále pracuje skupina prevence kriminality složená ze všech městských 

policií.  

 Průzkum pocitu bezpečí, který se realizoval také v roce 2021 a jehož výsledky jsou 

zveřejněny na stránkách MěÚ v sekci městská policie, ukázal, jak občané vnímají bezpečnost 

ve městě a co by si v budoucnu přáli změnit nebo zlepšit (odpovědělo 700 respondentů). Při 

preventivní činnosti budeme v následujících letech jistě vycházet i z těchto dat a podnětů od 

občanů.  

 

 

8. STATISTIKA VÝSLEDKŮ 

 

Přehled činností za rok 2018 až 2021:  
 

název 2018 2019 2020 2021 

Přestupky na úseku ochr. před alk. a jinými tox. 3 3 3 8 

Přestupky proti veřejnému pořádku 116 144 113 113 

Přestupky proti občanskému soužití 10 12 13 7 

Přestupky proti majetku 90 66 97 81 

Počet oznámených přestupků příslušným 

orgánům 
263 211 341 390 

Podezření ze spáchání TČ 19 19 15 17 

Počet odtažených vozidel 112 112 173 145 

Přijatá oznámení 2532 2418 2193 1812 

Počet prověření ALARMU 229 285 214 197 

Kontrola škol a školek  201 210 154 199 

Kontrola heren/restaurací 525 456 485 362 

Celkový počet událostí  17573 18684 19422 19519 

Kontrola osoby v katastru města  1524 2153 2035 2141 

Cyklohlídka 60 5 3 0 

Celkový počet přestupků 1539 1197 1638 1499 

Celková suma za blokové pokuty 239300 240400 315100 266200 

SENIOR EXPRES přepravené osoby 867 2049 1987 2347 

SENIOR EXPRES celkem jízd 1439 3491 3516 4269 

SENIOR EXPRES vybrané finanční prostředky 28780 69820 70320 85380 

SENIOR EXPRES najeté km 6398 13579 13810 14255+5675 

COVID-19 opatření přestupky   32 85 

Odbavené přestupky Stráž nad Ohří   13294 10579 

Odstraněné vraky vlastní činností MP Ostrov   46 38 



 

Doplnění statistiky na základě podnětu zastupitelů z roku 2019 

    

Krušnohorská ulice 

 2019 2020 2021 

Přestupky 32 32.900,- 31 18.600,- 35 18.800,- 

Oznámení 97  127  110  

Dopr. př. 12 2.100,- 29 5.100,- 37 7.500,- 

Spolupráce 25  9  12  

Podezř. TČ 1  2  1  

Kontroly 535  973  837  

Májová ulice 

Přestupky 15 3.600,- 18 4.800,- 4 200 

Oznámení 87  93  63  

Dopr. př. 31 4.600,- 124 16.300,- 53 10.300,- 

Spolupráce 1  6  7  

Podezř. TČ 0  0  0  

Kontroly 706  590  742  

Mírové náměstí 

Přestupky 12 6.800,- 16 11.200,- 32 3.400,- 

Oznámení 78  55  62  

Dopr.př 12 2.300,- 8 1.600,- 12 2.200,- 

Spolupráce 4  2  2  

Podezř. TČ 1  0  0  

Kontroly 1458  765  1074  

 

9. ZÁVĚR 

 

 V loňském roce bylo asi přáním všech vrátit se do normálního života do období před 

COVID-19. Bohužel zůstalo jen u přání a my se další rok museli vypořádávat s úkoly, které 

tato nemoc přináší. Jak jsem již psal v úvodu své zprávy, jsem rád za strážníky a za celý 

kolektiv, který mám k plnění úkolů městské policie k dispozici. V poslední době se nám 

velice dobře daří kombinace mládí a zkušenosti, kdy jsme přijali několik bývalých policistů, 

kteří nejenže posouvají kupředu styl naší činnosti, ale především vychovávají mladé 

strážníky, které zde máme. Průměrný věk strážníků činí 38 let, a když nebudeme započítávat 

vedení městské policie, je průměrný věk strážníka 35 let. I přes tento nízký věkový průměr se 

jedná již o zkušené strážníky, a pokud těmto lidem zajistíme podmínky, nemusíme se po další 

léta obávat o budoucnost naší městské policie, která má na poli bezpečnosti a prevence 

v našem městě již nezastupitelnou roli, což dokazují naše výsledky.  

 

  Prosím zastupitele, kteří mají zájem o rozšíření či doplnění statistiky nebo jiný 

požadavek k doplnění zprávy, aby mi tyto požadavky zaslali včas na email: 

lmartinek@ostrov.cz. Do jednání zastupitelstva tyto požadavky zajistím. 

 

V Ostrově dne 25.01.2022 

                                                     Zpracoval: Ladislav Martínek

                 velitel MP Ostrov 
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